
सोलापूर महानगरपािलका , सोलापूर  

मह�वाचे संपक�  नंबर 

अ��नशमन दरू�वनी �मांक  

 

फायर  !गेड (अ��नशमन)  

 

दरू�वनी �मांक 

फायर  !गेड भवानी पेठ  

फायर  !गेड र ववार पेठ  

फायर  !गेड साव'कर मैदान  

फायर  !गेड होटगी रोड 

फायर  !गेड अ*कलकोट रोड  

2740367 

101/2740364 

2740368 

2740389 

2740366 

 
 

सोलापूर महापािलका 5�णालयाचे दरू�वनी �मांक  

नांव दरू�वनी �मांक  

भावनाऋषी पेठ 9सुती गहृ  2740388 

आय. ड? हॉ'पीटल  2323700 

आर.सी.एच मुBय काया�लय 2740383 

आर.सी.एच. वड? घरकुल  2735203 

आर.सी.एच.मजरेवाड?  2735204 

आर.सी.एच.नई �जंदगी  2735205 

आर.सी.एच.शेळगी  2735206 

आर.सी.एच.सोरेगांव  2735207  

 

सोलापूर महानगरपािलका पाणीपरुवठा  वभाग दरू�वनी �मांकाची माHहती  

काया�लयाचे नांव  दरू�वनी �मांक 

साव�जिनक आरो�य अिभ.काया�लय  

साव�जिनक आरो�य अिभयंता  

उप. अिभयंता (जल)  

शहा.कJसलटJसी  

सहा.अिभयंता देगांव 

 

2740350 

2735226 

2735259 

2735234 



सहा.अिभयंता Kेनेज  

काया�लय अधीMक  

िसNीगेशन 'टोअर  

िसNीगेशन 'टोअर  

टाकळ? वॉटर व*स�  

सोरेगांव वॉटर व*स�  

भवानी पेठ वॉटर व*स� 

पाकणी वॉटर व*स� 

पाOयाची टाकP दयानंद कॉलेज  

पाOयाची टाकP अशोक चौक (िमRगोRी)  

पाOयाची टाकP �जSहा पTरषद  

पाOयाची टाकP िस�Uहल हॉ�'पटल  

पाOयाची टाकP (एच.एस.आर)  

पाOयाची टाकP नेह5 नगर 

पाOयाची साधु वा'वानी 

 वड? घरकूल पाOयाची टाकP  

क'तुरबा पाOयाची टाकP  

2735253 

2735252 

2740362 

2740363 

2285399 

2740352 

2740353 

2740354 

2740355 

2740356 

2740357 

2740358 

2740359 

2740360 

2740361 

2740369 

2740377 

 

  सोलापूर महानगरपािलका ,  वभागीय काया�लयाचें दरू�वनी �मांक 

 

 वभागीय काया�लये  

 

दरू�वनी �मांक 

 वभागीय काया�लय �.1 

 वभागीय काया�लय �.2 

 वभागीय काया�लय �.3 

 वभागीय काया�लय �.4 

 वभागीय काया�लय �.5 

 वभागीय काया�लय �.6 

 वभागीय काया�लय �.7 

 वभागीय काया�लय �.8 

2740370 

2740371 

2740372 

2740373 

2740374 

2740375 

2740399 

2740322 

 

सोलापूर महानगरपािलका 

5�णवाHहका / शववाHहका 



दरू�वनी �मांक Ð  2323700 

 

 

    सोलापूर  वXुत परुवठा शहर िनयRंण 

 वतरण  वभागाचे नावं दरू�वनी �मांक 

 वXतु पुरवठा शहर िनयRंण 2749847 

सोलापूर  वज त�ार कY Z 2749875 

 वXतु मंडळ अिधMक अिभयतंा 2625932 

काय� अिभ. शहर 2749840 

काय� अिभ.Nािमण 2728017 

काय� अिभ.टे�'टंग 2723627 

काय� अिभ.बांधकाम 2319627 

 वभाग (अ) 2749867 

शुभराय टॉवर 2749866 

बालीवसे 2749846 

एल Uह? 2749865 

नवी वसे 2749847 

भवानी पठे 2749870 

 वभाग (ब) 2749858 

भवानी पठे 2749870 

ल[मी माक\ ट 2749869 



तुळजापरू वसे – 1 2749857 

तुळजापरू वसे – 2 2749857 

वाटर व*स� 2749756 

 वभाग (क) 2749874 

िसUह?ल 2749854 

रामवाड? 2749872 

�जSहा Jयायालय 2749853 

रामलाल चौक 2749868 

 वभाग (ड) 2749852 

जोडबसवOणा चौक 2749850 

क वता नगर 2749845 

एम.आय.ड?.सी.अ*कलकोट रोड 2749844 

पॉिलटेकनीक 2749843 

 वभाग (इ) 2749848 

गु5नानक नगर 2749842 

ह^ुरे व'ती 2749861 

जुळे सोलापूर 2749864 

नेह5 नगर 2749863 

'वागत नगर 2749862 

इंड'_?यल झोन 1 2749871 



देगांव 132 केUह? 2380795 

एम.आय.ड?.सी 132 केUह? 2651359 

पेपर aलाJट 2749880 

 

सोलापूर शहरातील इतर दवाखाJयांचे दरू�वनी �मांक 

नांव दरू�वनी �मांक  

िसUह?ल हॉ'पीटल  2749432 

अ�cनी 5�णालय 2319900 

माक� डेय (सहकार?) 5�णालय 2620820 

मुळे हॉ�'पटल 2727063 

उ�कष� हॉ�'पटल  2312312 

वाHडया हॉ�'पटल  2311201 

िचडगपुकर हॉ�'पटल  2326600 

 वमा कामगार हॉ�'पटल  2600560 

डॉ.कोटणीस (रेSवे) हॉ�'पटल  2627052 

यशोधरा हॉ'पीटल  2323001 

िसट? हॉ�'पटल  2315156 

िस�देcर कॅJसर हॉ�'पटल  2607433/44 

िस�देcर मSट? 'पेशािलट?  2326068 

युिनक हॉ�'पटल  2323211 

भावे 5�णोपयोगी  2727078 

 


